
YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ!

Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvonuzu çok daha fazla 
beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı el kitabında bulabilirsiniz.

Uyarı metinleri ve diğer önemli bilgiler bu klasörde değil sadece 
Kullanıcı el kitabında mevcuttur. Kullanıcı el kitabında en güncel bilgiler 
bulunmaktadır.

Seçenekler yıldız (*) işareti ile belirtilmiştir.

Aracınızla ilgili daha fazla bilgi www.volvocars.com adresinde mevcuttur
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OTOMATİK MARŞ (2.4Ii, T5 VE D5 IÇIN 

GEÇERLIDIR)

Debriyaja ve/veya fren pedalına basınız. Uzak-
tan kumandayı/kontak anahtarı son konumuna 
kadar çevirin III ve o konumuyla serbest bırakın 
- araç motor otomatik olarak çalışacaktır.
Dizel motorların motor çalıştırılmadan önce II
konumunda ön ısıtmaya tabi tutulması gerekir.

ANAHTAR DILI

Örneğin araçta elektrik gücü olmadığı hallerde 
torpido gözü, sürücü kapısı/bagaj bölmesi 
kilidini açma/kilitlemek için kullanılır.

SOĞUK ÇALIŞTIRMA

   DİKKAT

Bir soğuk çalıştırmadan sonra dış sıcaklıktan 
bağımsız olarak rölanti devri daha yüksek 
olur. Artırılan rölanti devri Volvo'nun etkili 
emisyon sisteminin bir parçasıdır.

ANAHTAR & UZAKTAN KUMANDALI

Kapıları ve yükleme kapağını kilitler ve 
alarmı devreye sokar*.

Kapıların ve bagaj kapısınınA kilidini
açar ve alarmı devreden çıkartır.

Bagaj kapısının kilidini açar- bagaj
kapısı açılmaz.

Yan dikiz aynalarında*, yolcu ka-
bininde, zeminde ve araç plakasında 
30 saniye süreyleByaklaşma aydınlatma-
sı. Göstergeler ve park lambaları yanar.

"Panik" düğmesi. Acil durum halinde 
alarmı aktive etmek için basın yaklaşık 
3 saniye süreyle basılı tutunuz. Panik 
alarmını aynı düğmeye veya kilitli düğ-
meye uzunca basarak kapatın.

A Kilitler açıldıktan sonraki 2 dakika içinde kapılardan 
biri/bagaj kapağı açılmazsa otomatik yeniden 
kilitleme devreye girer.

B Zaman 30, 60 veya 90 saniye olarak ayarlanabilir, 
bkz. Kullanıcı el kitabı.

SİNYAL LAMBALARI

A. Kısa sekans, üç kere yanıp söner.
B. Sürekli yanıp sönme sekansı.

UYARI! Direksiyon simidini yola çıkmadan önce 
ayarlayınız; asla sürüş esnasında ayarlamayınız.

DIREKSIYON SIMIDININ AYARLAN-

MASI
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SÜRÜCÜ KAPISINDAKİ KUMANDA PANELİ

L R Yan aynaların ayarlanması, – L
veya R seçeneklerini seçiniz, kol 
ile ayarlayınız.

Kapı aynalarının katlanması*,– eş-
zamanlı olarak L ve R, üzerine basınız. 
Uzatmak için yeniden basınız.

1 Manuel camlar

2 Otomatik camlar

Arka camların ve kapıların kilitlen-
mesi* çocuk güvenlik kilitleri.

IŞIK DÜĞMELERİ

Far seviyesi ayarı. Bi-Xenon lambaları 
için otomatiktir®*.

Otomatik kısa far ve uzun far yanıp 
söner. Uzun far aktive edilemeyebilir.

Park lambaları

Motor kapandığında, kısa farlar - ka-
panır. Uzun far aktive edilebilir.

Aktif Bi-Xenon® Lambalar* - far düze-
ni, direksiyonun hareketini takip eder.

Ekran ve gösterge aydınlatması

Ön sis lambaları(ön*)

Sis lambası (arka, sadece sürücü tarafı)

A Uzun far yanıp söner

B Uzun/kısa far düğmesi ve Güvenli
eve gidiş lambası.

Boyanın otomatik araç yıkamasından ziyade 
elle yıkanması daha iyidir. Ayrıca boya yeni 
olduğunda çok daha hassastır. Bu sebeple 
yeni bir araçta ilk bir kaç süreyle aracın elle 
yıkanması önerilmektedir.

Deri döşeme, düzenli temizlik gerektirir. Deri 
bakım ürünleriyle yılda 1 ila 4 kez veya ge-
rektiği zaman bakım yaptırılması önerilir. Deri 
bakım ürünleri, Volvo bayilerinde mevcuttur.

ARAÇ BAKIMI
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1 Açma/Kapamaveaudio ses. Basın
Açma/Kapama için.Çevirinaudio sesi 
ayarlamak için. Radyo,TP, handsfree* ve 
RTI* sesleri bağımsız olarak kaydedilir.

2 Radyo FM1, FM2 veya AM.

4 Ekran

5 MOD – CD veya AUXA

6 Ses modeli, ses modelini, örn; BASS ve 
Dolby Pro Logic II* veya SUBWOOFER* 
seçmek için basınız. Ayarlamak için çevi-
riniz.

9 MENÜ - AUX, ses şiddeti ve gelişmiş ses 
ayarları. SUBWOOFER* özelliğini devreye 
sokunuz/devre dışı bırakınız.

RADYO

6  Çevirerek radyo istasyonunu seçiniz.

8 Arama - otomatik ayarlama.

10 Radyo istasyonu arama Sol/Sağ okları 
kullanın. 0-9 açma FM1 ve 0-9 açma FM2 
kullanılarak 20 istasyondan daha fazla 
sayıda radyo istasyonu hafızaya alınabi-
lir. Bir istasyon hafızaya alındığında, bu 
ekranda onaylanır.

İstasyonların otomatik kaydedilmesi.
Yaklaşık 2 saniye süreyle AUTO üzerine 
basınız. Ekranda Autostoring (otomatik 
kaydediliyor) ibaresi görüntülenir. En güçlü 
yayın yapan 10 adet istasyon kaydedilir. 
Ardından bir istasyon seçmek için 0-9
üzerine basınız.

CD ÇALAR

3 Bir CD'nin çıkartılması. Kısa bir basış 
mevcut CD'nin çıkartılmasını sağlar. Uzun 
bir basış tümünüB çıkartır.

6  Çevirin – CD'de çalan parça değişecektir.

7 Doğrudan CD seçimiB - Basın 1-6

10 Sol/Sağ okunu kullanarak CD'de çalan 
parçayı değiştiriniz veya döndürünüz (6).
Yukarı/Aşağı okları kullanarak CD 

diskiniB seçiniz.

SES SİSTEMİ

ÖN CAM SILECEKLERI VE YAĞMUR SENSÖRÜ*

C Tek siliş

0 Kapalı

D Aralıklı silme. Ayarlamak için çeviriniz 
(B).

E Normal hız

F Yüksek hız

G Ön cam ve far yıkama

H Arka cam yıkayıcı

3 Arka cam sileceği aralıklı/normal

1 Yağmur sensörü Açık/Kapalı. Konum
D-F devreden çıkar. 

2 Ayar düğmesini kullanarak hassasiyeti 
ayarlayınız.
Yağmur sensörü gösterge sembolü On 
(Açık).

A AUX girişi, örn; MP3 çalar için (en iyi ses için ses 
şiddetini orta değere ayarlayın)

B Sadece CD değiştirici*.
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OTOMATİK KUMANDA

AUTO (OTO.) modunda ECC sistemi tüm 
fonksiyonlara otomatik olarak kumanda ederek 
sürüşü optimum hava kalitesi ile daha kolay 
hale getirir.

1 Otomatik

Ayarlanan sıcaklığın ve diğer fonksiyonların 
otomatik olarak kumanda edilmesi için 
AUTO (OTO.) seçeneğine basınız.

2  Sıcaklık

Sol L veya sağ R tarafın tek tek ayar-
lanması için basınız. Gerekli sıcaklığa 
döndürünüz. Ayarlanan sıcaklık ekranda 
görüntülenir.

ELEKTRONIK KLIMA KONTROLÜ, ECC*

   UYARI

Hatalı kullanım hayati tehlike doğurabilir. 
Kullanımla ilgili en küçük endişede Kullanıcı 
Kılavuzuna başvurunuz.

MANÜEL KUMANDA

Fan hızı

Hava dağılımı

Yan camlar ve ön camdaki buharı 
çabucak gidermek için Buz çözücüyü
kullanınız.
A  - Hava kalite sistemi* açık.

M - Çevrim Açma açık.

Klima Açık/Kapalı. Yolcu kabinini soğu-
tur ve camın buğusunu alır.
Arka cam ve yan ayna buz çözücüleri. 
Otomatik devreden çıkartmaA

A Arka cam 12 dakika. Aynalar 6 dakika.

PACOS*, HAVA YASTIĞINI DEVREDEN ÇIKARTMA

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch 
– Yolcu Hava Yastığı Kapatma Anahtarı)
ON/OFF (AÇIK/KAPALI) konuma getirmek için 
kontak anahtarını kullanınız.

OFF (KAPALI): Hava yastığı devre dışıdır. İç 
dikiz aynasının üzerindeki uyarı lambasında 
PASSENGER AIRBAG OFF (YOLCU HAVA

YASTIĞI KAPALI) ibaresi görünür.
Çocuk minderi veya çocuk koltuğunda bir 
çocuk ön yolcu koltuğuna oturabilir ancak 
140 cm'den uzun boylu yolcular asla otur-
mamalıdır.

ON (AÇIK): Hava yastığı aktive edilir.

Boyu 140 cm'den uzun yolcular ön koltukta otu-
rabilir fakat bu yolcular çocuk minderi veya 

çocuk koltuğunda asla oturmamalıdır.



YAKIT

1 Düşük yakıt seviyesi

Simge yandığında - en kısa süre zarfında 
yakıt ikmali yapınız.

2 Yakıt göstergesi.

Ok, sağ taraftaki yakıt doldurma kapağını 
göstermektedir.

YOL ÖLÇERLER

3 Kısa bir süre bastırarak T1 & T2 arasın-
da geçiş yapınız. Mevcut ölçüm cihazını 
uzun süreyle bastırarak sıfırlayın

5  Ekranda ayrı ayrı iki yol ölçer görünür, T1
& T2.

EKRAN

4 Yol bilgisayarını, mesajları, saati ve dış 
sıcaklığı gösterir.

YOL BILGISAYARI VE YOL ÖLÇERLER

GÖSTERGE VE UYARI LAMBALARI

Ekrandaki bilgiyi okuyun. ABS arızası. Güvenli bir biçimde du-
runuz. Motoru yeniden çalıştırınızA.

Güvenli bir biçimde durunuz. Bilgi
ekranına uygun olarak düzeltiniz.

Fren sisteminde arıza. Güvenli 
bir biçimde durunuz. Fren sıvısını 
kontrol edinizB.

Düşük yağ basıncı. Güvenli bir 
biçimde durunuz. Yağ seviyesini 
kontrol edinizB.

DSTC* Denge sistemi. Sistem çalış-
tığında yanar.

A Yeniden çalıştırmanın ardından bu simgenin yanması 
durumunda bir Volvo atölyesiyle irtibata geçiniz.

B Lamba sönmezse aracı çektiriniz.

YOL BİLGİSAYARI

6 Bir mesajı silmek için basınız.

7 Mesela ekranda (4) KİLOMETRE YAKIT 
BİTENE DEK ibaresini görüntülemek için 
döndürünüz.

8 Mevcut konumu sıfırlayınız. Bir kez 
uzun süreyle basılması durumunda bütün 
fonksiyonlar sıfırlanır

   ÖNEMLI

“Kilometre yakıt bitene dek” önceki sürüş 
şartlarına göre hesaplanmış tahmini bir 
değerdir.



ARKA KOLTUK ARKALIKLARINI ALÇALTMA

A. Emniyet kemerini elbise askısında yukarıya 
asınız.
B. Koltuk minderini katlayınız.
C. Koltuk arkalığındaki mandalı sökünüz ve öne 
katlayınız.
D. Baş desteğinin mandalını sökünüz.

E. Baş desteğini koltuk minderinin alt kısmında-
ki kovanlara aktarınız.
F. Koltuk arkalığını indiriniz.

Ayrıca, ön yolcu koltuğu da alçaltılabilir. 6. noktadaki 
ÖN KOLTUĞUN AYARLANMASI bölümüne bakınız.

Yakıt doldurma kapağını açmak için düğmeye 
basınız. Yakıt doldurma sırasında yakıt doldur-
ma kapağını kaldırınız. 

YAKIT DOLDURMA DİZEL PARÇACIK FİLTRESİ

BLIS – KÖR NOKTA BİLGİ SİSTEMİ* ACIL DURUM FRENYARDIMI, EBA

BLIS gösterge lambasının kör noktada 
herhangi bir araç olmadığı halde yanması 
durumunda bunun sebebi yol yüzeydeki ıslak 
kısımların parlaması, yol yüzeyinde aracın ken-
di gölgesinin oluşması veya kamera için düşük 
güneş ışığı bulunması olabilir.

BLIS sisteminde bir arıza meydana gelmesi 
durumunda gösterge ekranında KÖR NOKTA 
SİST. SERVİS GEREK ibaresi görüntülenir.

Bazı durumlarda gösterge panelinde "KURUM 
FLTR DOLU" ibaresi görüntülenebilir. Bu 
durumda egzoz sisteminin parçacık filtresinin 
temizlenmesi gerekir. Bu, sabit bir anayol 
hızında yaklaşık 20 dakika sürüş ile otomatik 
olarak gerçekleşir. Mesaj silindiğinde rejene-
rasyon tamamlanmıştır.

Acil Durum Fren Desteği (EBA) fren gücünün 
artmasında yardımcı olur ve böylece fren me-
safesi azalır. Sürücü aniden frene bastığında 
EBA devreye girer. EBA fonksiyonu devreye 
sokulduğunda, fren pedalı normalden biraz 
daha fazla dibe çöker, mümkün olduğunca 
uzun süre fren pedalına basınız (ve basılı tutu-
nuz) - pedal serbest bırakılırsa tüm frenleme 
sona erer.
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ÖN KOLTUĞUN AYARLANMASI

SAKLAMA ALANLARI, 12 V SOKET & AUX

1  Bel desteği

2  Arkalık eğimi

3  Koltuğu kaldırma/indirme

4  Koltuk minderi ön kenarı kaldırma/in-
dirme

5  İleri/geri

6  Yolcu koltuğu arkalığını indirme

Ön/arka orta konsoldaki 12 V'luk soket

anahtar I veya II konumundayken çalışır. Bagaj 

bölmesinin sağ tarafındaki 12 V'luk soket her 
zaman devrededir.
Aracın ses sisteminde AUX çıkışıkullanılarak
bir MP3 çalar vb. ile müzik çalınabilir.
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ÇANTA TUTUCU*

   ÖNEMLI

Motor çalışmıyorken bagaj bölmesindeki 12 V 
soketi kullanmak aküyü bitirebilir.


